
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Kraków, 13.12.2016 r. 

 

 
 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

 

Sala Senacka, Budynek Główny. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 18:21, zakończenie godz. 

19:00. 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

 

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na posiedzeniu było 

obecnych 24 z 31 członków, oraz pozostali obecni: Paulina Wątorczyk, Anna Łapińska, 

Alicja Jarmołowska, Dawid Cholewa, Sebastian Bancerz. Liczba obecnych była 

wystarczająca do stwierdzenia prawomocności obrad (quorum). 

Protokolant: Klaudia Szmit 

 

3. Porządek posiedzenia: 

I. Otwarcie obrad  

 

Obrady zostały zwołane i otwarte przez Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Monikę Dziarkowską. 

 

II. Zatwierdzenie porządku obrad  

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie w jawnym głosowaniu. 

 

III. Informacje Zarządu 

 

Monika Dziarkowska, Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK, opowiedziała o 

ostatnim zjeździe FUE, który odbył się 9-11 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Poznaniu. Z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zjazd 

FUE pojechała delegacja 6-osobowa. Na posiedzeniu członkowie rozmawiali o dwóch 

głównych projektach, czyli o Transekonomiku oraz o Mostach Ekonomicznych. Zjazd miał 

charakter wyborczy. Obecny Przewodniczący FUE Tobiasz Folak sprawozdawał się z 

pełnionej funkcji oraz otrzymał absolutorium. Odbyły się wybory do Prezydium FUE na 2017 

rok. Przemysław Ogórek został Przewodniczącym FUE na 2017 rok. Monika poinformowała 

również o terminie rozpoczęcia projektu Mosty Ekonomiczne. Finał projektu rozpocznie się 

28 lutego 2017 roku. Mosty Ekonomiczne w Krakowie odbędą się 15-18 marca 2017 roku. 

Rekrutacja do tego projektu rozpocznie się już niedługo. Monika również powiadomiła o 

powstaniu wspólnego stanowiska w sprawie finansowania uczelni wyższych. Poinformowała 

nas również o kolejnym zjeździe FUE, który odbędzie się w Krakowie w terminie 10-12 

lutego 2017 roku. 



Kolejną rzeczą, o której powiedziała Monika, była ankieta Zarządu PSUEK, która oceniała 

pracę Zarządu. Sprawozdanie z tej ankiety odbędzie się na posiedzeniu w styczniu. 

Przewodnicząca zaprosiła Parlamentarzystów na Wigilię, która odbędzie się 15 grudnia 2016 

roku. Prosiła również o potwierdzenie obecności. Monika poinformowała też o braku godzin 

rektorskich związanych ze świętami. Monika zapowiedziała, że zdecydowała się kandydować 

na Przewodniczącą Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. 

 

Marcin Gandera - Członek Zarządu ds. Socjalnych oraz Zastępca Przewodniczącej - 

poinformował o ukończeniu wszystkich formalności związanych z przyznawaniem 

stypendiów oraz o wydawaniu negatywnych decyzji oraz odwoływania się od nich. Marcin 

oznajmił o opracowywaniu planu działania przez Komisję Socjalną oraz zaprosił do udziału w 

pracach nad zmianami w regulaminie. Prosił również o wyrażenie opinii o Regulaminie 

pomocy materialnej oraz poinformował, że będzie stworzona ankieta na ten temat, aby 

studenci mogli się wypowiedzieć. 

 

Izabela Zuba – Zapytała, do kiedy można wysyłać uwagi do Regulaminu. 

Marcin Gandera - Odpowiedział, że nie ma jeszcze terminu, ale zostanie niebawem ustalony. 

 

Przemysław Ogórek - Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Podziękował za 

gratulacje. Powtórzył informację o zbliżającym się zjeździe FUE, który będziemy 

organizować. Będzie wysłany mail z informacją na nabór koordynatora zjazdu FUE. 

Przemysław poinformował o ankietyzacji, która będzie trwała od 10 grudnia 2016 roku do 10 

stycznia 2017 roku. Prosił o udostępnianie postów. Poinformował też o frekwencji w 

głosowaniu na Przyjazny Dziekanat. Odpowiedziało do tej pory już 500 studentów.  

 

Natalia Wróbel - Członek Zarządu ds. Projektów - Poinformowała o 4 zgłoszeniach na 

stanowisko Przewodniczącego działu kultury. Natalia prosiła o udostępnianie 2 etapu 

głosowania na Mentorów oraz udostępnianie i zapraszanie znajomych na integrację w klubie 

"Shakers". 

 

Monika Zbozień - Członek Zarządu ds. Promocji - podziękowała osobom zaangażowanym w 

Mikołajki zorganizowane na kampusie Uczelni. Przeważnie Ani Łapińskiej oraz wszystkim, 

którzy przyszli na dzisiejszy filmik, który pojawi się w najbliższym czasie.   

 

IV. Sprawy osobowe: 

 

1. Powołanie Członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z ramienia Wydziału Gospodarki i 

Administracji Publicznej. 

Powołanie komisji skrutacyjnej: 

- Kinga Cebo 

- Eryk Kądziela 

- Marcin Gandera 



 

Głosowały 24 osoby. 

Za: 24 

Przeciw: 0 

Wstrzymane: 0 

 

Powołanie Członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z ramienia Wydziału Gospodarki i 

Administracji Publicznej. 

Kandydaci: 

1. Jakub Truty 

 

Głosowanie nad wyborem Członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z ramienia Wydziału 

Gospodarki i Administracji Publicznej. 

 

Głosowały 24 osoby 

Za: 23 

Przeciw: 0 

Wstrzymanych: 1 

Nieważnych: 0 

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z ramienia Wydziału Gospodarki i 

Administracji Publicznej został Jakub Truty. 

 

Natalia Wróbel opuściła posiedzenie.  

V. Sprawozdanie z projektu "Karta Starosty" 

Paulina Wątorczyk - koordynator projektu - opowiedziała o harmonogramie, budżecie, grupie 

projektowej, szkoleniu oraz o trudnościach. Paulina została wybrana koordynatorem w lipcu, 

lecz prace nad projektem odbywały się w październiku oraz listopadzie. Budżet, który mogła 

wykorzystać wahał się między 800 a 1000 zł. Paulina wydała 819,12 zł na notesy, plakietki 

oraz kubki. Grupa projektowa składała się z 9 osób. Szkolenie przeprowadzone było 29 

listopada o godzinie 11:30 w pawilonie D w sali 6. W szkoleniu wzięło udział 120 osób. 

Szkolenie przeprowadzone było przez Izabelę Wiśniewską oraz Michała Farona. Po szkoleniu 

odbyła się integracja w klubie ZaUEK, gdzie można było wygrać atrakcyjne nagrody. 

Trudnościami w tym projekcie był styl życia, projekt graficzny oraz złe słowa od strony ludzi. 

Pytania : 

Paulina Bochniak - pogratulowała Paulinie Wątorczyk. 

Iga Orzechowska - pogratulowała Paulinie, była na szkoleniu oraz integracji.   

Monika Dziarkowska - pogratulowała Paulinie w imieniu całego Zarządu oraz podziękowała 

za przeprowadzenie projektu oraz stwierdziła, że zakończył się on sukcesem, co potwierdziła 

frekwencja na szkoleniu. 



VI. Wolne wnioski 

Dominika Danielczyk - zapytała o datę oraz konkretniejsze informacje o Balu 

Parlamentarzysty. 

Monika Dziarkowska - Odpowiedziała, że bal odbędzie się 14 stycznia 2017 roku, a zapisy 

ruszą w tym tygodniu.  

Izabela Zuba  - poinformowała o dostarczeniu bluz UEK w przyszłym tygodniu zamówionych 

przez Parlamentarzystów oraz możliwości odebrania ich po świętach. Iza prosiła o sprawne 

odbieranie bluz. Poinformowała również o podniesieniu cen bluz od nowego roku. 

Zapowiedziała też o możliwości kupna ubezpieczenia z datą wsteczną do końca grudnia.  

Paulina Bochniak - podziękowania Kindze Cebo za zorganizowanie Parlamentarnych 

Mikołajek, całej grupie HR oraz Michałowi Kamińskiemu za bycie Mikołajem. 

Monika Dziarkowska - podziękowała za Mikołajki i jeszcze raz zaprosiła na Wigilię. 

Ania Łapińska - podziękowała za Mikołajki oraz Monice Zbozień za pomoc w organizacji.  

VII. Zakończenie obrad 


